Valgudvalget – 2020-2021
Sammensætning:
Valgudvalget er sammenfaldende med fællesledelsens bestyrelse.
Kandidater kan ikke have sæde i udvalget.
Udvalgets formål er:
✓ At sikre den optimale organisering af den kommunale valgkamp, og forberedelse heraf.
✓ At sikre den bedst mulige opbakning til borgmesterkandidaten.
✓ At sikre den bedst mulige opbakning og koordination i forhold til de andre opstillede kandidater

Udvalgets arbejde og opgaver:
✓ At sikre der er et kommunalpolitiske program, der behandles og vedtages, senest på den ordinære
generalforsamling i 2021
✓ At sikre der er en kandidatliste der kan behandles og vedtages senest på den ordinære generalforsamling
i 2021
✓ At sikre og koordinere den nødvendige opbakning og sparring til alle kandidater.
✓ At sikre at valgkampen gennemføres på en sober og værdig måde
✓ At afgøre tvivlsspørgsmål og uenigheder undervejs
✓ At bevare overblikket under hele forløbet
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg, der er nødvendige for opgavernes rettidige løsning.
Bemærkninger:
Udvalgets sammensætning er, som udgangspunkt, sammenfaldende med bestyrelsen.
Udvalget træffer dog selv beslutning om, hvordan det vil supplere sig i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem
får forfald.
Hvis ikke udvalget ønsker at supplere sig på samme måde, som vedtægternes siger bestyrelsen skal, kræver
det enighed i udvalget. Det samme gælder hvis udvalget ønsker at supplere sig ud over vedtægtens
bestemmelser.

Kandidatudvalget:
Sammensætning:
Udvalget sammensættes en repræsentant fra hver partiforening, DSU og fællesledelsesformanden.
Udvalget kan supplere sig efter behov.
Formål og opgaver:
1. Udvalgets formål er at sikre, der opstilles en socialdemokratisk liste til kommunalvalget d. 16. november
2021, med mindst 30 højest 35 kandidater.
✓
Udvalget kan og har, om nødvendigt, pligt til at bringe kandidater i forslag.
✓
Kandidater kan ikke sidde i udvalget.
✓
Kandidatlisten skal være færdig senest ved udgangen af december måned 2020.
2. Udvalget har også til opgave at udarbejde et uddannelsesforløb for kandidaterne, herunder et særligt
forløb for nye kandidater.
✓
Uddannelsesforløbet skal kunne begynde i januar 2021 og skal være afsluttet inden den ordinære
generalforsamling
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Redaktionsudvalg for K-program og argumentationskatalog:
Sammensætning:
Udvalget består af formanden, den politiske næstformand og borgmesterkandidaten, redaktøren af
Socialdemokraten som faste medlemmer.
Udvalget kan løbende supplere sig med faste og mindre faste medlemmer
Udvalget formål og opgave:
1. Udvalget har til opgave at udarbejde forslag til det program socialdemokraterne i Randers går til valg på
i 2021.
✓ Målsætningen er et kort og præcist program på maksimalt 6 A4 sider, formuleret i værdier og i
forholdsvis brede hensigter.
✓ Programmet skal egne sig til offentliggørelse.
2. Udvalget har endvidere til opgave at udarbejde forslag til et argumentationskatalog.
✓ Målsætningen med kataloget er at præcisere hvad der er god socialdemokratisk politik, og hvad der
ikke er det.
✓ Kataloget bør indeholde socialdemokratiske værdier og mærkesager indenfor alle de kommunale
fagudvalgs områder.
✓ Kataloget skal ikke offentliggøres, men er det redskab medlemmerne og især kandidaterne skal
forholde sig til, og tage udgangspunkt, under valgkampen.
3. Begge dokumenter skal være færdige til at kunne forelægges fællesledelsens ordinære generalforsamling
i maj måned 2021.
Tidsplan:
Første udkast skal foreligge til behandling i bestyrelsen i slutningen af januar måned 2021
Det færdige udkast skal foreligge i slutningen af marts måned 2021, så det er færdigt til at udsende sammen
med det øvrige generalforsamlingsmateriale.
Udvalgets medlemmer:
Faste medlemmer:
Andre medlemmer
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